


In de vrede van Christus is van ons heengegaan, 
mijn dierbare echtgenoot, onze vader, grootvader 

en overgrootvader 

JOHANNES BERNARDUS SCHULTEN 

echtgenoot van 

Geertruida Bernarda Johanna Klaassen 

Hij werd geboren 20 april 1897 te Losser en Is 
overleden. na gesterkt te zijn met de Sacramenten 
der Zieken, geheel overgegeven aan Gods 
heilige Wil, 15 augustus 1986, in het bejaardenoord 
"De Vloedgraven" te Heino. 
Na de Eucharistieviering vond de crematie 
plaats in Zwolle 18 augustus d.a.v. 

We hebben hem gekend als een diepgelovig 
mens die in zijn leven ernstig gezocht heeft naar 
zijn Schepper, die hij nu heeft ontmoet. 
Hij was een trouwe Maria-vereerder. 
25 maal is hij per flets naar Kevelaar op bedevaart 
geweest. 
Hij verlangde naar de dood, maar dan wel op het 
feest van Maria Hemelvaart en God houdt 
rekening met de wensen van de vereerders van 
Zijn Moeder. 
Nu de engelen en heiligen zich verheugen om de 
hemelvaart van Maria mag hij te midden van hen 
staan om God en Maria te prijzen. 
Jaren lang is hij kerkmeester geweest van de 
Michaëlkerk In Zwolle, zowel in de oude als de 
nieuwe. 

Aan zijn toewijding en kenn is van zaken heeft de 
parochie een goede financiële positie te danken. 
Voor zijn inzet voor kerk en gemeenschap werd 
hij beloond met een onderscheiding van Ridder In 
de orde van de heilige Sllverster en met het kruis 
pro ecclesia en Pontifice. 
Bovendien het een eremedaille in goud in de orde 
van Oranje Nassau. 
Als bloeddonor stond hij zelfs midden In de nacht 
klaar om de medemens iets van zijn leven mee te 
geven. 
Met hem danken wij God voor zijn werkzaam en 
godsdienstig leven, voor zijn gezin, dat hem zo 
dierbaar was, voor zijn 61-jarig huwelijksleven, 
waarin hij lief en leed heeft gedeeld met zijn lieve 
vrouw, voor zijn rustig heengaan naar het eeuwig 
leven. 
Moge hij nu in Gods liefde het antwoord vinden op 
zijn gebed en goede werken . 

Voor uw hartelijke belangstelling en medeleven bij 

het overlijden en de crematie betoond betuigen 
wij U onze oprechte dank 

Familie SCHULTEN 


